VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

EDITAL CORAL UNIJUÍ Nº 19/2019

DISPÕE SOBRE A INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SIMPLIFICADO
DE SELEÇÃO DE VOZES E INSTRUMENTISTAS PARA O CORAL
UNIJUÍ
O Vice-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade Regional do Noroeste do Estado do
Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições estatutárias, juntamente com a Regente do Coral Unijuí, tornam
públicas as normas para inscrição e seleção de vozes para integrarem o Coral Unijuí, grupo cultural vinculado à
VRPGPE.
1. Objetos do Edital:
- Seleção de vozes femininas e masculinas para o Coral Unijuí, preferencialmente na busca de vozes
masculinas.
- Seleção de instrumentistas para o Coral Unijuí (teclado, bateria, violão, baixo, guitarra, percussão);
2. Período de inscrição: até às 23h59min do dia 25 de fevereiro de 2020
3. Local de inscrição: pelo e-mail coral@unijui.edu.br, mediante confirmação.
4. Dados para inscrição: preencher e encaminhar via e-mail a Ficha de inscrição, anexa a este edital: Colocar
como assunto do e-mail e nome do documento em word: “Nome do Candidato mais Inscrição Coral Unijuí 2019”
Exemplo:
Maria Silva - Inscrição Coral Unijuí 2020
5. Requisitos para participar da seleção:
a) Ter no mínimo 17 anos (a serem completados até o início das atividades);
b) Ter disponibilidade para participar dos ensaios quarta-feira à noite e sábados à tarde e demais atividades
do grupo.
c) Participar assiduamente das atividades previstas no plano de ensaio, estudo em casa e apresentações do
Coral;
Observação: serão aceitas inscrições de toda a comunidade.
6. Reunião Coletiva: a ser agendada via e-mail - Local: Sala 216 Coral Unijuí – Fidene Unijuí
7. Entrevista individual:
A entrevista individual será agendada na Reunião Coletiva;
Na entrevista individual, cada candidato deverá:
7.1 Para a seleção de vozes:
a) Realizar exercício de vocalização;
b) Cantar duas canções: Uma de livre escolha e outra disponibilizada em anexo o áudio do Cânone
Aleluya de Mozart e sua respectiva partitura para ser entoado na entrevista individual pelo candidato;
C) Podem utilizar instrumentos musicais para acompanhar ou podem usar recurso de playback para
cantar (será disponibilizado um notebook e instrumentos musicais do Coral)

7.2 Para a seleção dos instrumentistas:
a) O candidato pode se inscrever em um ou mais instrumentos;
b) Tocar duas canções no seu respectivo instrumento (violão, ukulele, guitarra, baixo, teclado, bateria,
cajon, ou/e bombo leguero) - Uma música de livre escolha e outra disponibilizada no ato do teste;
c) Realizar exercícios rítmicos e harmônicos;
d) Serão disponibilizados instrumentos musicais do coral para os candidatos realizarem seleção como
violão, ukulele, guitarra, baixo, teclado, bateria, cajon, bombo leguero.
*Em ambas as seleções as canções não precisam ser executadas de memória, de modo que os candidatos
podem levar letras ou partituras para serem utilizadas.
*A entrevista será agendada na reunião coletiva;
*Podem utilizar seus próprios instrumentos musicais;
8. a) Critérios de avaliação da entrevista individual para a seleção de vozes:
 Extensão vocal;
 Percepção auditiva;
 Afinação;
 Disponibilidade para participar dos ensaios e demais atividades.
b) Critérios de avaliação da entrevista individual para a seleção de instrumentistas:
 Habilidade instrumental;
 Ritmo;
 Harmonia;
 Percepção auditiva;
 Disponibilidade para participar dos ensaios e demais atividades.
* Os ensaios do Coral Unijuí acontecem nos seguintes horários:
Quartas-feiras 18h00min às 20h30h
Sábados das 13h30min às 17h
Caso o candidato tenha outro compromisso nas quartas feiras a noite ou sábado a tarde não poderá se
inscrever para o teste.
9. Divulgação do resultado: O resultado será divulgado no link http://www.unijui.edu.br/cultura/informesoficiais, até 15 dias após a realização de todas as entrevistas.
- Os candidatos selecionados poderão participar de posterior processo seletivo de bolsa cultural/Coral, quando
houver disponibilidade e publicação de edital. As bolsas são destinadas para alunos da graduação da instituição.
9. Informações Adicionais:
Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos na Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e
Extensão, através do e-mail: coral@unijui.edu.br.
10. Recurso
Considerando a natureza do presente processo seletivo, não caberá qualquer espécie de recurso.
11. Ficha de Inscrição: Ver arquivo em anexo a este edital.

Ijuí, 06 de novembro de 2019.

Fernando Jaime González
Vice-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Presidente do Comitê de Extensão e Cultura

